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E D I T O R I A L

Només la República Catalana 
salvarà Espanya

O P I N I Ó

El temps posa les coses 
a lloc
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NOMÉS LA REPÚBLICA 
CATALANA SALVARÀ 

ESPANYA
Fotografia premiada amb la plata de la categoria College 
Photographer of the Year. El 20 de setembre de 2017, la 
policia espanyola ataca l’administració política catalana 
per prohibir el referèndum català. Els ciutadans del país 
es van aixecar i van sortir als carrers per protegir els 
seus drets i la seva democràcia. A la foto podem veure 
com un policia espanyol ataca a un ciutadà pacífic i un 
policia català intenta ajudar i protegir el ciutadà.
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E spanya és un estat fallit, con-
demnes dels tribunals de drets 
humans, el Tribunal Suprem que 

queda ridiculitzat amb el seu trist paper 
sobre els impostos de les hipoteques, 
en definitiva un estat espanyol on un 
comissari, Villarejo, ha controlat durant 
30 anys les clavegueres de l’estat, amb el 
vist i plau de 14 ministres de l’interior 
del PSOE i del PP que li han permès 
aquest joc brut.

L’única solució possible passa per una 
sacsejada a Espanya, tothom sap que Es-
panya mai negociarà amb Catalunya més 
poder polític, tothom no, sembla que al-
guns líders polítics encara hi tenen espe-
rança. Desprès dels fets d’octubre de l’any 
passat ens cal una direcció política amb 
molta fermesa i que pugui contestar totes 
aquelles preguntes que un cop i l’altre, la 
ciutadania exigeix.

El passat octubre vam arribar molt 
lluny, com mai havíem arribat i no vam 
implementar la República, i la ciutadania 
vol una explicació no partidista del que 
va passar aquells dies, i l’únic que ens 
trobem són llibres sobre els fets de l’any 
passat, però tots són de part, expliquen 
només el que els volen, caldrà assumir-ho 
per poder guanyar definitivament la Re-
pública Catalana.

No tenim tot el temps del món, tot és 
molt més complicat, eixamplar la base 
independentista no és fàcil, ja coneixem 

com d’animal és la repressió espanyola, 
tenim que explicar que la independència 
també beneficiarà a Espanya, amb la Re-
pública Catalana també es salva Espanya, 
sense Catalunya estaran obligat a espavi-
lar-se, la República Catalana també salva-
rà a Espanya.  

D iuen que el temps posa les coses a lloc. 
L’abril passat, l’Estat encetava una es-
tratègia per desmobilitzar l’indepen-

dentisme de base mitjançant la detenció d’una 
activista dels CDR i forçant-ne l’exili d’un al-
tre i, avui, l’Audiència Nacional ha hagut de 
descartar investigar per terrorisme la Tamara 
i l’Adrià Carrasco. Sis mesos amb la vida en 
‘stand by’, sis mesos de patiment per a ells i les 
seves famílies que la justícia no podrà (ni crec 
que pretengui, quan el tribunal espanyol escriu 
que només “fins ara” no s’ha pogut provar que 
els CDR siguin grups terroristes) tornar-los-hi.

Era massa evident que les acusacions eren 
infundades, però això no va importar massa 
quan servia per nodrir el relat de la violèn-
cia a Catalunya. Era una oportunitat d’or que 
l’unionisme no podia deixar passar: ‘coman-
dos’, ‘cabecillas’, ‘kale borroka’, violència, 
grups radicals… Des de polítics a mitjans de 
comunicació -com ha passat sempre amb els 
independentismes a l’Estat espanyol, sense 
importar quant de dreta o esquerra es con-
siderin- van fer servir sense cap mena de re-
mordiment les vides de dos joves per justificar 
la repressió a Catalunya. L’objectiu principal 
era acabar amb els CDR a qualsevol preu, 
deshumanitzar i assenyalar l’enemic, cosa que 
van estar encantats de fer Ciudadanos i PSOE 
o TVE i Telecinco al mateix temps i de la ma-
teixa manera.

 I, ara què? Algú farà alguna cosa pels dies 
que la Tamara ha hagut de fer de Viladecans la 
seva presó? Per l’angoixa de la Núria, la mare 
de l’Adrià? Es pensen retractar i demanar 
l’arxivament definitiu del cas tots els Rive-
ras, Arrimadas, Ábalos, Ana Rosas o Grisos? 
No oblidem la performance que tots plegats 
van fer del pitjor moment de les seves vides, 
simplement, per treure rèdit polític i mediàtic 
del seu odi al sobiranisme. I no oblidem, com 
diuen, que el temps posa les coses a lloc. Anar 

a la noticia + 
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DESPRÈS DELS FETS 
D’OCTUBRE DE L’ANY 
PASSAT ENS CAL UNA 
DIRECCIÓ POLÍTICA AMB 
MOLTA FERMESA I QUE 
PUGUI CONTESTAR TOTES 
AQUELLES PREGUNTES 
QUE UN COP I L’ALTRE, 
LA CIUTADANIA EXIGEIX

https://www.larepublica.cat/el-temps-posa-les-coses-al-lloc/
https://www.larepublica.cat/el-temps-posa-les-coses-al-lloc/
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A  hir 7 de novembre és la Diada de la 
Catalunya Nord. Com la del Princi-
pat, no se celebra res sinó que es com-

memora una data tràgica. En aquest cas el que 
va passar el 7 de novembre del 1659 quan es 
va signar el Tractat dels Pirineus. La monar-
quia hispànica i la francesa van pactar una 
cessió de territoris catalans als gals i ho van fer 
sense consultar les Corts Catalanes.

Diferents ciutadans s’han agrupat amb el 
nom del ‘Pugem a Perpinyà’ i han organit-
zat una concentració massiva per anar cap a 
la capital de la Catalunya Nord per aquest 
dissabte 10 de novembre.

Tenen diferents canals a les xarxes per a 
coordinar l’acció i informar els participants 
així com un canal de Telegram on la gent 
que no té cotxe pot compartir amb altres 
catalans centrals el viatge.

TROBADA A LA PORTA 

CATALANA DE LA JONQUERA

‘Pugem a Perpinyà’ ha concentrat als cata-
lans del principat a l’àrea de servei de l’AP-7 
“Porta Catalana” a les 11 del matí del dia 10 
per anar tots junts en direcció Perpinyà amb 
una gran caravana de cotxes, motos i auto-
cars vinguts de tot Catalunya. Demanen que 
els que hi vagin portin els cotxes, motos i 
autocars amb estelades, llaços grocs, cartells 
de llibertat presos polítics i tot el que creguin 
oportú per fer-se ben visible.

‘EL 600 INDEPE’ MARCARÀ EL CAMÍ

Com no podia ser d’una altra manera, no 
hi faltarà el ‘600 indepe’ que anirà al capda-
vant de la caravana marcant el ritme. Està 
previst arribar a Perpinyà a la 13h i s’ha de-
cidit deixar els cotxes al pàrquing del super-
mercat E Leclerc, al sud de la ciutat. L’ANC 
també està coordinant sortides amb auto-

cars faran una reunió del Consell Nacional 
a Perpinyà pel el mati i a la tarda aniran a 
la manifestació.

ELS ACTES DE LA DIADA 

DELS PAÏSOS CATALANS

A les 16h hi ha prevista una manifestació a 
la Plaça Catalunya de Perpinyà, a les 18H 
al Castellet un acte polític i per acabar a les 
20h un concert al Casal Musical amb una 
banda autòctona i una de les Balears i una 
altra del País Valencià. Anar a la noticia +

GERARD SESÉ DIFERENTS CIUTADANS 
S’HAN AGRUPAT AMB EL NOM 
DEL ‘PUGEM A PERPINYÀ’ 
I HAN ORGANITZAT UNA 
CONCENTRACIÓ MASSIVA

P O L Í T I C A

DIADA DE LA CATALUNYA NORD: 
UNA OPORTUNITAT PEL PRINCIPAT 
PER AGRAIR L’AJUDA PER L’1-O
‘PUGEM A PERPINYÀ’ ORGANITZA UNA TROBADA MASSIVA PER A CELEBRAR LA DIADA DELS PAÏSOS CATALANS

https://www.larepublica.cat/diada-de-la-catalunya-nord-una-oportunitat-pel-principat-per-agrair-lajuda-per-l1-o/


 

E l fotògraf d’aquest diari, Marc Puig, 
ha guanyat avui el premi de plata en 
la secció Spot News, en el prestigiós 

concurs internacional: College Photogra-
pher of the Year. La fotografia titulada: Po-
lice attack against democracy, mostra com 
un Guàrdia Civil escanya un ciutadà i un 
Mossos l’agafa, el dia 20 de setembre de 
2017, durant les manifestacions en defensa 
del govern d’aquell dia.

Puig, alumne de l’Institut d’Estudis Foto-
gràfics de Catalunya, ha desenvolupat una 
molt prometedora carrera en el fotoperiodis-
me d’actes de masses. En el seu Instagram 
podem trobar una cobertura de concerts i 
festes populars on es pot apreciar la curada 
tècnica del fotògraf. D’altra banda, durant 

els fets d’octubre i en les manifestacions 
independentistes ha aconseguit fer de la va-
lentia una virtut per trobar el moment que 
simbolitza millor la conjuntura política. Els 
premis College Photographer of the Year 

van ser fundat per Cliff i Vi Edom el 1945. 
Actualment els administra la Universitat de 
Missouri amb el patrocini de l’empresa Nikon. 
National Geographic també dóna suport als 
premis de fotografia. Anar a la noticia +

EL FOTÒGRAF DE LA REPÚBLICA REP PREMI 
INTERNACIONAL

P O L Í T I C A

JOAN VILA I BOIX

MARC PUIG VA FER LA FOTOGRAFIA GUANYADORA EL 20 DE SETEMBRE DE 2017 

HA ASSEGURAT QUE NO ELS VISITA 

A LA PRESÓ PERQUÈ “NO ES 

SALUDAVEN”

J ordi Cañas, qui va ser diputat al Parla-
ment de Catalunya pel partit d’ultradreta 
Ciudadanos del novembre 2010 fins a 

l’abril del 2014, ha assegurat avui a Catalunya 
Ràdio que “Si hagués tingut una relació amisto-
sa amb qualsevol dels presos polítics, jo no tin-
dria cap inconvenient a anar a veure’ls. El que 
passa és a gent que no et saludava pel passadís, 
no els vas a veure, no?”.

Però ràpidament les xarxes han respost per 
a denunciar la mentida malintencionada de 
Cañas per atiar l’odi. Una usuària ha penjat una 
foto de Josep Rull, amb Josep Maria Pelegrí i 
el mateix Jordi Cañas en un moment de dis-
tensió als passadissos del Parlament comentant 
de manera simpàtica una foto d’un dispositiu 
mòbil. La foto, no només evidencia que el de 
Ciudadanos menteix, sinó que sí que hi havia 
cordialitat i cert bon rollo entre els polítics a la 
cambra catalana. Anar a la noticia + 

UNA FOTO RETRATA JORDI CAÑAS MENTINT SOBRE LA SEVA 
RELACIÓ AMB ELS PRESOS POLÍTICS

P O L Í T I C A

GERARD SESÉ
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https://www.larepublica.cat/el-fotograf-de-la-republica-rep-premi-internacional/
https://www.larepublica.cat/una-foto-retrata-jordi-canas-mentint-sobre-la-seva-relacio-amb-els-presos-politics/


 

E l monolingüisme d’un matrimoni 
espanyol ha acabat amb una trifurca 
amb nefastes conseqüències pels cas-

tellans. Els fets han passat dins un avió de 
la companyia holandesa KLM que iniciava 
el seu vol des de l’aeroport d’Amsterdam 
direcció a Barajas, Madrid.

Poc abans d’enlairar, la tripulació aco-
modava els paquets dels viatgers als armaris 
superiors de l’avió. Un d’ells va agafar la bos-
sa de l’home protagonista d’aquesta història 

i la va canviar d’ubicació. La reacció poc 
amable de l’espanyol va iniciar una discussió 
absurda, ja que el matrimoni no entenia les 
explicacions de la tripulació de cabina. Tal 

com explica La Sexta, el matrimoni només 

parlava espanyol i la manca d’entesa va anar 

a més i va provocar que el capità els acabés 

expulsant.

 Els compatriotes espanyols dels expulsats 

van gravar l’escena i van mostrar tot el seu su-

port a la parella tot i que ningú, en realitat, va 

fer cap gest per a evitar que els fessin fora. De 

fet, el perjudicat anima a tothom a baixar de 

l’avió i no només rep indiferència sinó que un 

afirma “si me pagas el billete mañana…”. 

Anar a la noticia +

UN PILOT DE KLM ACABA AMB LA PREPOTÈNCIA 
MONOLINGÜE D’UNS ESPANYOLS

P O L Í T I C A

GERARD SESÉ

EL MATRIMONI, QUE NOMÉS PARLAVA CASTELLÀ, NO ENTÉN LES INDICACIONS DE LA TRIPULACIÓ I ÉS EXPULSAT 

DESPRÉS D’UNA FORTA DISCUSIÓ

LA COMISSIÓ EUROPEA PRONOSTICA UNA MENOR REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PER “MESURES INCLOSES EN EL 

PRESSUPOST DEL 2018” COM LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS O L’AUGMENT DE SOU ALS FUNCIONARIS

L a Comissió Europea ha rebaixat dues dè-
cimes la previsió de creixement del PIB 
a Espanya per aquest any i el vinent, i 

preveu que sigui del 2,6% el 2018 i del 2,2% 
el 2019. Així ho indiquen les previsions econò-
miques de tardor, publicades aquest dijous, que 
també avisen que el govern espanyol reduirà el 
dèficit a un ritme menor del previst. En aquest 
sentit, Brussel·les preveu que Espanya tanqui 
l’any amb un dèficit del 2,7%, i que l’any vinent 
el situï en un 2,1%, dues dècimes més de l’ob-
jectiu marcat per la Comissió Europea (1,9%) 
i també per sobre de l’1,8% que estipula l’es-
borrany de pressupostos que l’executiu de Pedro 
Sánchez va enviar a la CE. Segons la Comissió, 
el “menor ritme de reducció de dèficit es deu 
a les mesures incloses en els pressupostos del 
2018”, entre les que cita la revaloració a l’alça de 
les pensions o l’augment de sou als funcionaris.

Les previsions econòmiques de tardor 
mantenen que l’atur se seguirà reduint a l’Es-
tat espanyol en els propers anys, situant-se al 
15,6% aquest 2018, i baixant fins al 14,4% 

el 2019 i el 13,3% el 2020, unes xifres que, 
de totes maneres, són lluny de la mitjana de 
l’Eurozona, situada al 8,4%, el 7,9% i el 7,5% 
per aquest mateix període.

Pel que fa al deute, la Comissió Europea pre-
veu que Espanya tanqui aquest any amb un deu-
te del 96,9%, que seguirà elevat al 96,2% l’any 
que ve i el 95,4% el 2020. Anar a la noticia + 

BRUSSEL·LES REBAIXA DUES DÈCIMES LA PREVISIÓ DE 
CREIXEMENT A ESPANYA

M É S  E C O N O M I A

REDACCIÓ
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EL MATRIMONI NOMÉS 
PARLAVA ESPANYOL I LA 
MANCA D’ENTESA VA ANAR A 
MÉS I VA PROVOCAR QUE EL 
CAPITÀ ELS ACABÉS EXPULSAN

https://www.larepublica.cat/un-pilot-de-klm-acaba-amb-la-prepotencia-monolingue-duns-espanyols/
https://www.meseconomia.cat/brusselles-rebaixa-dues-decimes-la-previsio-de-creixement-a-espanya/


L a Costera de Sant Jeroni està tallada per 
una manifestació dels sindicats de taxis-
tes, que protesten contra un nou decret 

del PSOE que regula els VTE. Preguntem 
als agents de la porta i no saben molt bé qui 
és Joan Baldoví ni com s’escriu Joan. Miren 
ansiosament la llista de diputats que tenen i 
el busquen. Ens adonem que no estàvem a 
la direcció que Joana, l’assessora de Joan —a 
qui ell  es refereix com la seua assistenta—ens 
havia indicat, i la fem baixar corrents a per 
nosaltres. A la cua per a identificar-nos, ens fa 
gràcia el seu comentari cap a la treballadora al 
punt d’identificació: “sí, mi nombre es Joana, 
se escribe como Juana pero con una o”. Ens 
endinsem dins l’hemicicle i pugem a una gran 
estança: la sala on hi són les formacions naci-
onalistes, algunes de les quals formen part del 
Grup Mixt, com Compromís. Allí esperem 
Joan, que ha oblidat una cosa a l’hotel, pre-
guntant-nos després d’haver esperat a la part 
del Congrés que no tocava, si el fet que els 
valencians som molt formals però un poquet 
despistats és una qualitat inherent al nostre 
poble.

A la fi arriba Joan, que ens atén molt ama-
blement. Passem a una sala amb banderes de 
diversos pobles de l’Estat espanyol. Tenim 
moltes coses que preguntar, i, el diputat, poc  
de temps. La tensió s’esfuma quan el telefonen 
des d’una ràdio. “Vaig de bòlit”, li respon ell, 
i el  periodista es preocupa pel seu estat de 
salut, ja que havia entés que “tenia vòmits”. 
“És una expressió valenciana molt bonica”, li 
respon Joan. La conversa amb el diputat va-
lencianista —que ha passat d’ésser el irreduc-
tible gal valencianista al Congrés a estar a les 
portes de formar un grup parlamentari havent 
aconseguit 4 diputats— va fluint de forma na-
tural i espontània. Actua molt tranquil i amb 
humilitat, però sap que té a les seues mans el 

futur dels pròxims PGE, i que és el base que 
porta la pilota a la formació valencianista a 
Madrid. Hui, #AlNostreMirall, Joan Baldoví. 

Des que va ser elegit diputat l’any 2015 
s’ha mantingut com el polític millor valo-
rat del Congrés. Quines creu que han sigut 
les claus?

Algú m’ha dit que parle clar i que conteste 
sempre. Ahir, per exemple m’ho va dir Mac-
hado, un constitucionalista de Dret Adminis-
tratiu. Em va dir que seguia les meues inter-
vencions, probablement per això. Jo intente 
parlar clar i que se m’entenga. Crec que és clau 
també el tarannà que hem tingut des de la 
nostra formació per a intentar formar un go-
vern de progrés per damunt d’interessos per-
sonals i partidistes, que ens constituira com 

una alternativa al Partit Popular. Possiblement 
la pedagogia apresa a l’aula com a mestre d’es-
cola m’ha ajudat molt.

Un dels principals plantejaments a nivell 
estatal és la reclamació d’un tracte just per 
part de l’Estat. En quins àmbits creuen que 
es tracta injustament el poble valencià?

El problema fonamental que patim és l’in-
frafinançament, ja que portem 20 anys de 
pressupostos rebent menys del que ens pertoca 
pel nostre pes demogràfic i per l’aportació al 
PIB. El govern central ha delegat serveis fona-
mentals de les persones a la Generalitat però 
no dona els diners que es necessiten per poder 
prestar eixos serveis dignament. Això ha dis-
parat el deute valencià a nivells astronòmics, i 
creiem que, per tant, es tracta d’un deute il·le-
gítim generat per prestar els serveis que l’Estat 
ens reclamava que a hores d’ara és inassumible. 
Són l’infrafinançament, les infrainversions i el 
deute són els tres temes fonamentals on l’Estat 
no ens ha tractat com ens mereixem. 

Creuen des de Compromís que finalment 
es podran aprovar els Pressupostos Gene-
rals de l’Estat?

A nosaltres, sens dubte, ens agradaria. L’al-
ternativa a no aprobar eixos pressupostos és 

JOAN BALDOVÍ

“ELS NOUS PRESSUPOSTOS HAURAN 
    DE TINDRE UN ACCENT VALENCIÀ”

R E V I S TA  M I R A L L

JORDI SARRIÓN

ARA QUE ENS HAN DIT QUE SÍ, 
ANEM A VEURE COM FARÍEM 
ELS JOCS, ON SITUARÍEM 
LES VILES OLÍMPIQUES, COM 
FARÍEM LES CERIMÒNIES 
D’OBERTURA I CLOENDA

ARRIBEM AL CONGRÉS DELS 

DIPUTATS EN UN DIA D’OCTUBRE 

FRED PER A ENTREVISTAR EL 

PORTAVEU DE COMPROMÍS AL 

CONGRÉS JOAN BALDOVÍ 

Joan Baldoví amb Mirall/ Carlos García
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continuar amb uns pressupostos heretats de 
Rajoy i que ens maltractaven com a poble, 
com hem dit, d’una manera notable. No obs-
tant això, aquests pressupostos hauran de tin-
dre un accent valencià.

El paper de la seua formació és fonamental 
perquè puguen aprovar-se els PGE. Ha re-
but ja la telefonada de Sánchez?

De moment la Ministra Calvo ens ha dit 
que ens telefonarà des del seu Gabinet. El que 
va expressar, tanmateix, Pedro Sánchez és que 
prompte començaran les negociacions, ja que 
els pressupostos els encapçala la seua forma-
ció esperem cortesia parlamentària i respecte, 
que vinga a buscar-nos ell i es pose en contacte 
amb nosaltres. 

En què consisteix l’Agenda Valenciana que 
plantegen a l’Executiu?

L’Agenda Valenciana és una qüestió que 
proposem amb vocació de transitorietat, 
mentre es canvia el model de finançament 
de l’Estat, fet que entenem que no arribarà 
prompte. És un mecanisme de compensació 
perquè el nostre govern no s’haja d’endeutar 

novament per a poder prestar serveis tan ele-
mentals com l’educació o la sanitat. Des de 
Compromís demanem que aquests recursos 
s’agafen del Fons de Competitivitat, on es 
queden cada any 2000 milions d’euros des-
tinats a compensar desequilibris territorials. 
D’altra banda, creiem que aquesta compen-
sació també es pot fer gràcies als pressupos-
tos, on pensem que els valencians hem d’estar 
per damunt del nostre pes territorial per a 
reequilibrar. Ací caldria, a més a més que es 
tingueren en compte totes les infraestructu-
res històricament abandonades pels diversos 
governs centrals de torn, com el transport 
metropolità de València, el tren de la costa, 
la connexió de l’aeroport de l’Altet en tren, a 
més de la gratuïtat de l’AP-7 (que va ser apro-
vada finalment amb l’abstenció del PSOE 
després d’aquesta entrevista).

No se sentirien vostés pressionats per votar 
“Sí” als PGE de Sánchez tenint en comp-
te que aquest govern progressista que tants 
anys s’anhelava pot caure?

Arribats a eixe punt, tot pot passar. Jo el que 
vull recordar-li al PSOE és que té 84 diputats, 

i no 176. Creiem que el respecte i la lleialtat 
dels qui vam ser fidels a Pedro Sánchez fent-lo 
president han de ser correspostes. No enten-
dria personalment que arribàrem a eixe punt, 
i no vull pensar que Compromís estiga en la 
tesitura d’haver de votar sí o d’haver votat no 
sense haver negociat. Entenc que hi haurà ne-
gociació abans.

Afirmen que exigiran al PSOE que es com-
prometa a canviar els criteris de finança-
ment de les comunitats autònomes a canvi 
del seu suport. Quins criteris creuen que es 
deuen prioritzar a l’hora de repartir diners 
entre CC.AA.?

Primer s’ha de calcular de manera realista 
quant costa la prestació en igualtat de condi-
cions dels serveis. Una de les variables que ha 
de pesar és la despesa per habitant, perquè no 
pot ser que unes comunitats reben fins quatre 
vegades més per habitant que altres. Una altra 
variable important per a nosaltres és la gent en 
risc de vulnerabilitat, que a causa de la crisi ha 
augmentat molt. En definitiva, parlem de va-
riables noves que quan es va fer l’actual sistema 
de finançament no eren tan rellevants.

Com explicaria vosté a les classes subalter-
nes —eixes de les que parlava Raimon— 
que la pujada del SMI no dificultarà que 
puguen accedir als llocs de treball, com 
afirmen des de la dreta espanyola?

No pot ser que el benefici empresarial s’ha-
ja disparat i els treballadors no visquen mi-
llor.  La recaptació d’impostos de les classes 
subalternes ha pujat i, mentre, els rics paguen 
menys impostos, com veiem al cas de l’impost 
de societats, que no ha pujat. Hem de com-
partir la riquesa que estem creant entre tots, 
no se la poden quedar només els empresaris. 
Un estat ha de tindre prou força per a redis-
tribuir la riquesa que genera, i una de les ma-
neres d’aconseguir-ho és mitjançant la pujada 
del salari mínim.

Consideren des de Compromís que el 
PSOE s’està prenent seriosament la seua 
reivindicació d’un Corredor Mediterrani?; 
Han parlat sobre el tema?

Això ho veurem ara amb els nous pressupos-
tos…jo espere que sí, però una cosa són les 
paraules i  una altra els fets. Hem vist com els 
ministres populars parlaven molt de Corredor 
Mediterrani però apostaven poc quan arriba-
ven els pressupostos.  Eixa voluntat l’haurem 
de veure ara als pressupostos. Les declaracions 
dels ministres socialistes van en eixe sentit. 
Creiem que apostar pel Corredor Mediterrani 
és apostar per Espanya i apostar per una in-
fraestructura que genera més del 40% del PIB 
espanyol i que…  Anar a la noticia +

Joan Baldoví respon a Mirall
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E l secretari general de l’Esport, Gerard 
Figueras, ha rebut al Museu i Cen-
tre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior 

Colet, de Barcelona, els jugadors de la se-
lecció catalana masculina sub20 de futbol 
sala, vigent campiona d’Europa, que afron-
taran en les properes setmanes el Campio-
nat del Món de Colòmbia i que actuaran 
com a “ambaixadors del nostre país dins i 
fora de la pista”.

En l’acte, Gerard Figueras ha estat acom-
panyat pel president de la Federació Cata-
lana de Futbol Sala, Dani Vives, així com 
per directius, jugadors i tècnics de la selec-
ció que disputaran el campionat mundial. 
La selecció catalana es va guanyar l’accés al 
Mundial de Colòmbia, que es jugarà a Va-
lledupar del 18 al 26 de novembre, gràcies 
al triomf al torneig classificatori disputat 
al febrer a Alassio (Itàlia). L’èxit va conver-
tir l’equip, entrenat llavors per Joan Mar-
tínez, en campió d’Europa de la categoria 
de la FEF (Futsal European Federation), 
després d’haver aconseguit acabar invicte 
la lliga premundial de cinc equips.

La gesta va ser possible en la darrera jor-
nada, en el partit decisiu contra el Marroc, 
que els catalans van acabar empatant (6-
6) malgrat estar perdent 0-3 al descans i 
2-4 avançada la segona meitat. Quatre gols 
consecutius van sentenciar virtualment el 
lideratge de Catalunya, que encara va haver 
de patir en el tram definitiu.

El secretari general de l’Esport ha instat 
els joves jugadors a prendre consciència de 
la “sort” que tenen de “representar Cata-
lunya” en els campionats internacionals, i 
els ha animat a ser “més que esportistes, 
ambaixadors del nostre país dins i fora de 
la pista”. “Ens feu enveja i confiem en les 
vostres capacitats. En nom del Govern, us 
desitjo molta sort”, ha conclòs.

Per la seva banda, Dani Vives ha destacat 
“la cohesió” del grup com una de les claus 
de l’èxit en l’Europeu, i ha agraït als juga-
dors que hagin “apostat per la nostra fede-
ració, renunciant a disputar altres compe-
ticions i guanyar més diners per defensar el 
nostre país amb responsabilitat”. El presi-

dent ha lamentat, però, que “som més 
reconeguts fora de Catalunya que aquí”. 
Finalment, el capità de la selecció, Aiax 
Claus, en nom dels seus companys, ha asse-
gurat que estan “orgullosos i il·lusionats de 
representar Catalunya” a Colòmbia, i que 
seran “uns ambaixadors exemplars”.

Al Mundial de Colòmbia, la selecció de 
Catalunya estarà entrenada per Jordi Caste-
jón i ha quedat enquadrada al grup A jun-
tament amb Argentina, Marroc i Bolívia. 
L’equip català debutarà el 19 de novembre 
contra Bolívia, jugarà el segon partit el dia 
20 davant Argentina i tancarà la primera 
fase el 21 contra Marroc. Al grup B hi seran 
Colòmbia, Austràlia. Anar a la noticia +

EL GOVERN ENCORATJA LA SELECCIÓ 
CATALANA SUB20 DE FUTBOL SALA DE CARA 
AL MUNDIAL DE COLÒMBIA

E S P O R T S

ALEIX RAMIREZ

El Govern rep la selecció catalana sub20 de futbol sala.

TOTA L’ACTUALITAT ESPORTIVA
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